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YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) NEDENİYLE  

SOSYAL İZOLASYON SÜRECİNDE DE FİZİKSEL AKTİVİTE1 

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle evde sosyal izolasyon önleme stratejileri 
arasında yer almaktadır. Toplumda salgının yayılmasını kontrol altında tutabilmek için bu 
yaklaşım önem taşır. Bu dönemde de normal yaşamda sağlıklı yaşam önerileri arasında yer 
alan fizik egzersiz yapmak olanaklıdır.  

Sedanter yaşam tarzının ve hareketsizliğin bireylerin yaşam kalitesi, sağlığı ve refahı üzerine 
olumsuz etkileri vardır. Hareketsizlik mevcut kronik hastalıkların kötüleşmesine neden olabilir. 
Aynı zamanda fiziksel olarak aktif olmak aynı zamanda vücudun bağışıklık sistemini 
güçlendirmek için COVID-19 açısından da öneriler arasındadır.2 Salgın nedeniyle uygulanan 
sosyal izolasyon durumlarında hareketsizlik stres, kaygı duygularını artırabilir. Dolayısıyla 
hareket, fizik aktivite sağlık ve iyilik halinin korunması için önerilmektedir.  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) haraketli bir yaşam için haftada en az 150 dakika (dk) orta düzeyde 
fiziksel aktivite önermektedir. Bu hedefe evde hiçbir ekipman olmadan, kısıtlı alanda bile 
ulaşılabilir. Bunun için bazı ipuçları aşağıda sunulmaktadır: 

 Gün içinde kısa egzersiz araları verin. Uzun süre oturduysanız kısa süreli hareketli 

aktivite araları verin. Dans etme, çocuklarla vakit geçirme ve ev işleri yapmak gibi. 

 Kendinizi kısıtlamayın. Farklı şekillerde aktif kalmayı başarabilirsiniz. Bu nedenle 

sevmediğiniz, sürdürmekte zorlanacağınız aktiviteler yerine sürdürmekten keyif 

alacağınız bir şeyler bulmaya çalışın.3 

 Yürüyün. Dar alanlarda ve hatta durduğunuz yerde bile yürümek fiziksel olarak aktif 

kalmanıza yardımcı olur. Telefonda konuşurken oturmaktansa yürümeyi tercih 

edin. Eğer yürüyüş amacıyla dışarı çıkacaksanız diğer insanlarla aranızda en az 1 metre 

mesafe olmasına dikkat edin. Bu aktiviteler sırasında düşmeyi önlemek için gerekli 

önlemleri alın. 

                                                           
1 [Internet] http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-
coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/stay-physically-active-during-self-quarantine/_recache#article 
Erişim:23.03.2020. 
2 Chen P, Mao L, Nassis GP, Harmer P, Ainsworth BE, Li F. Coronavirus disease (COVID-19): The need to maintain 
regular physical activity while taking precautions. J Sport Health Sci 2020 Mart; 9(2): 103–104. 
3 [Internet] https://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/adding-pa/activities-olderadults.htm 
Erişim:25.03.2020. 
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 Sık sık ayağa kalkın, pozisyonunuzu değiştirin. Mümkün olan her anda ayağa kalkın. 

İdeal olarak her 30 dakikada bir ayağa kalkarak oturarak/yatarak geçirdiğiniz zamanı 

bölün. Çalışma ortamınızı ayakta çalışabilecek şekilde düzenleyebilirsiniz (yüksek bir 

masa kullanmak ya da kitapları üst üste koymak gibi). Boş zamanlarınızda da ruhsal 

olarak uyarıcı aktiviteler (bulmaca, yapboz) tercih edin. 

 Kendinizi rahat hissedeceğiniz ortam yaratın. Kendinize gün içerisinde haberlerden ve 

sosyal medyadan uzak kalacağınız boşluklar yaratın.4  

 Televizyon izleme süresini kısıtlayın. Özellikle çocuklar için günlük televizyon izleme 

süresini günde iki saatin altında tutun, eğer yanınızda iki yaşından küçük bir çocuk varsa 

televizyonu kapalı tutun.5  

 Uyku düzeninizi bozmayın. Bir alışkanlık halinde fiziksel aktivite yapmak motivasyon 

gerektirir. Uyku düzeninizin bozulması pek çok başka hastalığın yanında stres ve 

endişeye de sebep olacak fiziksel olarak aktif kalmanıza engel olacaktır. Sağlıklı bir uyku 

için günde düzenli bir şekilde sekiz saat uyumaya özen gösterin. Yatak odanızda 

elektronik bir alet olmamasına özen gösterin ve uyurken odanın tamamen karanlık 

olmasına dikkat edin. Ayrıca özellikle öğlen saatlerinden sonra çay ve kahve tüketimini 

sınırlayın ve yatmadan önce ağır yiyecekler tüketmeyin.6 

 İdeal olarak sağlıklı beslenin ve bol sıvı tüketin.  

o İçmek için su tercih edin.  

o Bol sebze ve meyve tüketin ve şeker, yağ, tuz tüketimini azaltın.  

o Evde kalan vakti değerlendirip dışardan hazır yemek sipariş etmek yerine 

mutfakta zaman geçirmeyi deneyin. 

Sonuç olarak; fizik aktivite herhangi bir risk yok ise sosyal izolasyon sürecinde DSÖ tarafından 

önerilen şekilde ev ortamında da yapılabilir. Fizik aktivite yapmaya engel olan herhangi bir 

sağlık sorununun olmamasına dikkat etmek bu koşullarda da önem kazanmaktadır. Fiziksel 

hareket, sağlık açısından her zaman istenilen bir eylemdir. 

                                                           
4 [Internet] https://nccih.nih.gov/health/meditation/overview.htm Erişim:25.03.2020. 
5 American Academy of Pediatrics, Children, Adolescents, and Television, Committee on Public Education, Şubat 
2001. 
6 [Internet] https://www.cdc.gov/sleep/about_sleep/sleep_hygiene.html Erişim:25.03.2020. 


